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במדינת ישראל עסקו בשבוע האחרון בסוגיית פתיחת המשק והקלות בסגר .ב 15.4-התקבלה החלטה
עקרונית על מתן הקלות .במוצאי שבת ,ה ,18.4-פורסמה התוכנית (אשר אושרה במהלך הלילה על ידי
הממשלה) וביום ראשון ,ה  ,19.4החלו הקלות במשק (פירוט בהמשך).
במתן הקלות למשק ולאוכלוסייה ,ישראל מיישרת קו עם מספר מדינות במערב אירופה.
1
מרבית מדינות אירופה מדווחות על התמתנות משמעותית בקצב ההדבקה בשבועות האחרונים .
חלק מן המדינות החלו בהסרת הגבלות הדרגתית וחלק פרסמו תוכניות יציאה ויתחילו בהקלות
בשבוע הקרוב.2,1
בכל המדינות בהן יחלו בהקלות ,הודגש כי המשך השמירה על היגיינה וריחוק פיסיים הם תנאים
מחמירים ליישום ההקלות ,וכי התוכניות נתונות לשינויים והתאמות בהתאם למצב התמותה
והתחלואה במדינה.7,6,5,4,3
ראוי לציין כי למונח סגר משמעויות שונות בפועל בין מדינות ,הן בהגבלות על האוכלוסייה והן
באמצעי האכיפה של אותן הגבלות .התייחסנו לסגירת עסקים לא חיוניים והוראות להישאר בבית
כ"סגר" לצורך השוואה.
אוסטריה ,גרמניה ,דנמרק ,צ'כיה ,פולין ושוויץ פרסמו תוכניות לאסטרטגיית היציאה שלהן מן הסגר
(דנמרק ואוסטריה כבר החלו ביישום התוכניות).
בנוסף ,איטליה וספרד החלו בהקלות מסוימות אך ללא תוכנית סדורה.2,1
הממשל הפדרלי בארה"ב פרסם תוכנית בת  3שלבים לחזרה לשגרה .התוכנית לא כוללת תאריכים,
ובסמכות מושלי המדינות להחליט האם ליישמה ומתי.8
שוויץ וארה"ב היו המדינות היחידות שנתנו התייחסות לחזרה לשגרה של מערכת הבריאות בתוכניות
היציאה שלהן.8,7
נושא מרכזי שעולה במרבית התוכניות ,ושקיים עליו קונצנזוס בקרב מומחים ,9הוא החשיבות של
יכולות ניטור מצב ההדבקה ואיתור מוקדם ומדויק של נדבקים חדשים .האמצעים שהמדינות
נוקטות:7,6,5,4,3
 oשימוש באפליקציות וולונטריות לאיתור מגעים.
 oהגברת תפוקת הבדיקות (בדיקות  PCRאבחנתיות).
 oבדיקת אוכלוסיות סקר לצד אוכלוסיות בסיכון ועובדי מערכת הבריאות.

-

 oפיתוח בדיקות סרולוגיה.
עוד נושא שנמצא בדיון בארץ הוא האיסור לעשות פעילות ספורטיבית במרחק של מעל  500מטר
מהבית (עלייה מ 100-מטר החל מ .)19.4להלן המצב הקיים במספר מדינות אירופה:10
 oאיטליה -פעילות גופנית" -לבד וקרוב לבית" ללא מרחק מוגדר.
1

. למעט הליכה עם הכלב, אסור לחלוטין- ספרדo
. במרחק של עד ק"מ, פעם ביום- צרפתo
. במאי מתכוונים לפתוח את הגנים הציבוריים. ק"מ2  עד- צ'כיהo
. ללא הגבלת מרחק, מטרים1.5  כל עוד שומרים על מרחק של, מותר- גרמניהo
. לא צוין רדיוס מרחק, מותר לצאת לפעילות ספורטיבית- , בלגיה, בריטניה, אוסטריהo
:מצורף לעדכון
 מדינות אירופאיות אחרות שהחלו בהקלות (השוואת תחלואה6- השוואה בין ישראל ו:'חלק ב
.) מספר בדיקות ותזמון הסגר,ותמותה
. טבלה משווה של תוכניות וצעדי יציאה ברחבי העולם:'חלק ג
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https://www.politico.eu/article/europes-coronavirus-lockdown-exit-strategies-compared/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/15/angela-merkel-announces-plans-reopen-schools-shopsgermany-coronavirus-lockdown
3
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-derbundesregierung/2020/bundeskanzler-kurz-stufenplan-fuer-schrittweise-oeffnung-von-geschaeften-nach-osternaber-massnahmen-weiter-befolgen.html
4
https://www.newstatesman.com/2020/04/angela-merkel-unveils-germanys-exit-strategy
5
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabningaf-det-danske-samfund
6
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/
7
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78818.html
8
https://assets.documentcloud.org/documents/6840714/Guidelines.pdf
9
Walensky RP, del Rio C. From Mitigation to Containment of the COVID-19 Pandemic: Putting the SARS-CoV-2
Genie Back in the Bottle. JAMA. Published online April 17, 2020. doi:10.1001/jama.2020.6572
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https://www.dw.com/en/coronavirus-what-are-the-lockdown-measures-across-europe/a-52905137
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